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gewoon beter

Anjob Laurent, 
radiologe: 

“Afdeling Medische 
Beeldvorming is 

volop in beweging” 
(lees vanaf pagina 7)

Frisse blauwtinten, een modern 
interieur en een gezellige 
uitstraling die zo min mogelijk 
aan een ziekenhuis doet denken: 
dat typeert de nieuwe verpleeg-
afdeling en polikliniek van VieCuri 
in Venlo. Wie houdt van de wereld 
onder zee, heeft geluk; want dat 
is het thema op de nieuwe kinder-
afdeling en de ernaast gelegen 
kinderpoli. Het onder water-
thema is een link naar de ligging 
van VieCuri in Venlo, pal aan de 
Maas. Al vanaf het moment dat je 

de polikliniekgang binnen komt, 
duik je onder in de wereld van de 
zee; de lange wand, voorzien van 
een vissenprint onder water, 
zorgt meteen al voor veel sfeer en 
beleving. De speeltrein op de oude 
polikliniek is vervangen door een 
speelboot; een eyecatcher en echt 
speelelement voor de kinderen. 
Ook het verdere interieur past in 
het thema; denk aan tafels die zijn 
afgewerkt met een ‘sloophouten-
look’. 

Onder de palmbomen
De spreek- en onderzoekskamers 
zijn opgevrolijkt met leuke stickers
van zeedieren. Daarnaast is er veel
aandacht besteed aan de omkleed-
ruimtes naast de spreekkamers, 
met als doel dat ze afleiding 
bieden aan de patiëntjes. Want wie
eenmaal op de onderzoekstafel 
ligt, ziet geen standaard wit 
plafond, maar wordt verrast met 
een beeld alsof je onder een palm-
boom staat. Dat geeft toch een 
beetje het gevoel dat je buiten 
bent in plaats van in een onder-
zoeksruimte in het ziekenhuis. Op 
de verpleegafdeling is het onder 
water-thema ook toegepast in de
beddenkamers. Iedere kamer heeft
een levensgrote fotowand, van 
ijsberen, pinguïns, zeehonden, 
visjes, dolfijnen en schildpadden. 

Op de verpleegafdeling is ook de 
kinderdagverpleging gesitueerd 
met tien dagverplegingsbedden. 
Kinderen die voor een kleine 
ingreep, zoals het knippen van 
de amandelen, één dag naar het 
ziekenhuis komen, zijn zo op 
dezelfde afdeling als hun leeftijds-
genootjes. Alle kamers zijn 
geschikt voor kinderen van alle 
leeftijden. 

Dag en nacht bij het kind
Alle dertien kamers op de 
verpleegafdeling kindergenees-
kunde zijn eenpersoonsgezins-
kamers. Behalve het (verrijdbare) 
kinderbed, is er een bedbank en 
een badkamer. Zo kunnen ouders 

Nieuwe kinderafdeling VieCuri in onder water-thema:

Family centered care in een warme omgeving is goed voor het herstel

n Eind november verhuisde de kinderafdeling van B5 naar de 
 vernieuwde afdeling op B3. De verpleegafdeling en de polikliniek
zijn nu weer bij elkaar gehuisvest. De compleet vernieuwde afdeling 
ziet er niet alleen fris en vrolijk uit. Er is alles aan gedaan om de 
patiëntjes op hun gemak te stellen en de zorg focust zich rondom het 
gezin. Daarnaast zijn er vernieuwingen die de zorg nóg beter maken. 

Kinderafdeling 
vernieuwd: 

een prettige plek 
om kinderen op hun 

gemak te stellen
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dag en nacht bij hun zieke kind 
blijven. Deze family centered care 
gedachte staat voorop binnen 
VieCuri. Kinderarts Attie Slabber: 
“Dit is niet alleen heel prettig voor 
het kind en zijn of haar ouders, 
maar het is ook goed voor het 
herstel. Er zijn diverse studies die 
laten zien dat de opnameduur 
verkort en dat kinderen sneller 
genezen, door de zorg rondom 
het gezin te laten draaien. De 
mogelijkheden tot een goede 
‘rooming in’, dat de ouders dus 
kunnen blijven slapen, waren 
voorheen beperkt. Op de 
vernieuwde afdeling kan het 
op alle kamers. Dit biedt een 
duidelijke meerwaarde. Daarnaast 
wordt de kwaliteit van de zorg 

ook bepaald door de passie 
van de medewerkers. En in zo’n 
mooie omgeving kun je niet 
anders dan gepassioneerd 
werken!”

Speelkamer straalt rust en 
warmte uit
De kinderafdeling en poli komen 
bij elkaar op een kruispunt van 
drie gangen. De verbindende 
ruimte is de speelkamer. Deze 
ruimte is een echte eyecatcher. 
De toepassing van een speciaal 
plafond zorgt ervoor dat er een 
gevoel ontstaat alsof je in het ruim 
van een schip zit. De witte lampen 
in de vorm van vissen en kwallen 
zijn een speels en tegelijkertijd 
rustgevend element. Fris kleur-
gebruik, mooie materialen en 
kasten in de vorm van strand-

huisjes maken er echt een sfeer-
volle ruimte van. De kamer is tot 
stand gekomen dankzij sponsoring
van De Ronde Tafel 94 Venlo. 
Pedagogisch medewerker Willeke
Heurkens: “Het resultaat is 
prachtig, heel kindvriendelijk met 
een rustige en warme uitstraling. 
Het is een echte speelkamer, net 
als thuis. Voor ouders is het zo ook 
een moment om te ontspannen, 
terwijl het kind rustig kan spelen. 
Daarnaast is er veel opbergruimte 
voor alle materialen. En tieners 
hebben een fijn knus plekje waar 
ze zich kunnen terugtrekken met 
een laptop of tablet. Het is echt 
een plek geworden waar het niet 
gaat om het ziek zijn, waar geen 
medische handelingen plaats-
vinden en waar zo min mogelijk 
witte jassen zijn!”
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 Vervolg van pagina 1
De kinderastmaverpleegkundigen:
‘Zo normaal mogelijk leven 
ondanks astma’

Sinds 1 september van dit jaar is het team op de kinderafdeling
versterkt met kinderarts Marjoke Verweij. Zij volgde haar opleiding in 
België en deed haar doctoraal onderzoek naar voedingsallergie, in het 
bijzonder hazelnootallergie. “Wat me aanspreekt aan het team van 
VieCuri? Er is hier een heel brede algemene kindergeneeskunde, maar 
daarnaast heeft iedere medewerker zijn eigen specialismen.”

Marjoke is 33 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen: een zoontje van 
vier en een dochter van twee jaar. Ze is voor haar nieuwe baan speciaal 
naar Nederland verhuisd. “We woonden net onder Antwerpen, wat 
natuurlijk te ver is voor mijn dagelijkse werk bij VieCuri. Nu wonen we 
in het buitengebied van Venray. Dat bevalt heel goed, lekker in de 
natuur!” De metamorfose van de kinderafdeling vindt ze heel geslaagd. 
“Door de sfeer die het uitstraalt, maar ook omdat alles echt gericht is 
op het gezin. Door het feit dat ouders kunnen blijven slapen in de 
eenpersoonskamers hoop ik dat we een verblijf in het ziekenhuis zo 
aangenaam mogelijk kunnen maken.”

Even voorstellen: Marjoke Verweij, 
nieuwe kinderarts 

De kinderdiabetesverpleeg-
kundigen zien kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 20 jaar, en 
blijven hen meestal jaren 
volgen. “We hebben educatieve

materialen, boekjes en hulp-
middelen voor alle leeftijden en 
ontwikkelingsniveaus. Want 
diabetes is een chronische 
aandoening; het traject loopt

door van jong tot oud. We zien 
kinderen opgroeien en zelfstandig 
worden. Elke fase brengt weer 
nieuwe uitdagingen met zich mee, 
want niet alleen het kind zelf, 
maar ook zijn of haar hele leef-
omgeving krijgt te maken met de 
ziekte: school, coaches, vrienden 
enzovoort”, aldus Gertie Berben.
“Elk kind is uniek, daarom is ons 
werk ook altijd maatwerk”, vult 
Tonnie op den Camp aan. “Er 
is heel goed nagedacht over de 
vernieuwde afdeling. Het spreekt 
alle doelgroepen aan; zowel 
de heel jonge kinderen als de 
tieners. Denk maar aan de 
palmen op het plafond in de 
kleedruimte. Het is de bedoeling 
dat kinderen zich hier rustig en 
veilig voelen. En we merken ook: 
ze voelen zich hier direct thuis!”

De kinderdiabetesverpleegkundigen:

‘Ons werk is altijd maatwerk’

n Tonnie op den Camp en Gertie Berben zijn de enthousiaste
 gespecialiseerde verpleegkundigen die kinderen met 
diabetes begeleiden. Ze hebben allerlei informatiemateriaal ter 
beschikking om kinderen zo goed mogelijk te leren omgaan met 
hun ziekte. 

n Naast de moderne, frisse en vrolijke uitstraling, zijn er ook vernieuwingen die de zorg op een 
 nog hoger plan tillen, bijvoorbeeld op het gebied van de kinderoncologie. 

Bij heel jonge kinderen, tot vier jaar, spreek je nog niet echt van 
astma: zij kunnen last krijgen van virussen waardoor luchtweg-
klachten ontstaan, met benauwdheid als gevolg. “De luchtwegen 
reageren dan hyperreactief. Kinderen kunnen over deze klachten 
heen groeien. Na ongeveer het vierde levensjaar wordt het duidelijk 
of er sprake is van astma. Dan zijn ook allergietesten betrouwbaar. 
Als uiteindelijk toch astma wordt vastgesteld, komen kinderen niet 
alleen bij de kinderlongarts, maar ook bij ons op het spreekuur”, 
zegt kinderastmaverpleegkundige Marianne van Enckevort. 

Leefgewoontes
De gespecialiseerde verpleegkundigen geven uitleg over medicijn-
gebruik, zoals de ‘pufjes’, leefgewoontes en hoe je klachten herkent. 
“Bij jonge kinderen richten we ons voornamelijk op de ouders, op 
latere leeftijd begrijpt het kind het ook zelf. Doel is dat kinderen 
een zo normaal en goed mogelijk leven kunnen leiden ondanks de 
astma. Meestal gaat het goed, tot ze tieners zijn: dan zeggen ze ‘ik 
voel me top, ik heb die onderhoudsmedicatie niet nodig’. Terwijl 
dat juist belangrijke medicijnen zijn die ervoor zorgen dat je beter 
tegen prikkels kunt en er dus minder benauwdheidsklachten 
ontstaan. Het blijft een investering voor de toekomst. Het is dan 
onze taak om ze te overtuigen van het belang van deze medicatie.”

Warm welkom
Ook de spreekkamer van de kinderastmaverpleegkundigen is 
helemaal vernieuwd. Marianne van Enckevort: “Het is echt een 
warm welkom waarin het makkelijker is om kinderen op hun 
gemak te stellen. De vrolijke figuren zorgen ervoor dat kinderen 
worden afgeleid. Het is niet zo steriel, en dat is wel fijn. Op de poli 
draag ik bewust ook geen ziekenhuisuniform, we willen het zo 
laagdrempelig mogelijk houden.”

Oncologie is een van de speer-
punten van VieCuri. Kinder-
arts Attie Slabber: “VieCuri is 
aangewezen als shared care 
ziekenhuis op het gebied van 
oncologie, omdat wij hiervoor 
speciale medische en verpleeg-
kundige deskundigheid in 
huis hebben. Hiermee zijn 
we één van de negentien 
gespecialiseerde ziekenhuizen 
in ons land. Het is heel fijn dat 
mensen binnen de regio kunnen 
blijven, zeker omdat het heel

belastend is voor gezinnen als 
een kind kanker heeft.” Op de 
vernieuwde kinderafdeling is 
er een speciale oncologiekamer 
voor de behandeling van 
kinderen met kanker. “Deze 
ruimte is speciaal aangepast en 
ingericht voor het toedienen van 
medicijnen tegen kanker; zulke 
ruimten moeten aan bepaalde 
richtlijnen voldoen. Daarnaast 
kunnen we vanuit alle kamers 
monitorbewaking aansluiten op 
een centrale post met schermen, 

waar alle alarmeringen binnen 
komen. Vitaal bedreigde 
kinderen kunnen we zo nog 
beter monitoren.”
Drie kamers zijn uitgevoerd met 
een sluis: je komt als bezoeker 
niet rechtstreeks op de kamer, 
maar kunt eerst de handen 
ontsmetten in een speciaal 
sluisgedeelte. “Zo voorkomen 
we de verspreiding van infecties 
en kunnen we kinderen 
met ernstige infecties beter 
behandelen.”

Kinderoncologie nu op een nóg hoger niveau 

Kinderdiabetesverpleegkundigen 
Gertie Berben (l) en Tonnie op den Camp.

De oncologiebehandelkamer trok veel bekijks op de open dag. Foto Remco van Blokland

Marjoke Verwey en haar collega Attie Slabber (zie ook artikel hiernaast).  

Marianne van Enckevort, kinderastmaverpleegkundige

n Als een kind last heeft van luchtwegproblemen, kan de 
 kinderarts of huisarts doorverwijzen naar de kinderastma-
verpleegkundigen. Marion Cabooter en Marianne van Enckevort 
begeleiden met plezier en vol energie kinderen en jongeren van 
0 tot 18 jaar. Dat doen ze op de kinderafdeling zelf of poliklinisch 
tijdens het astmaspreekuur. 
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“Ieder jaar krijgen 12.000 mannen 
prostaatkanker. Een aanzienlijke 
groep sterft uiteindelijk aan deze 
ziekte. Maar er is ook een grote 
groep die niet of nauwelijks last 
heeft van de kanker. We weten nog 
onvoldoende welke kankervorm 
wel of niet schadelijk is. Verder 
onderzoek is een must. Dit is één 
van de redenen dat mijn collega 
Paul Langen en ik de Movember-
actie ondersteunen en ook onze 
snor hebben laten groeien”, vertelt 
Aswin Meier, uroloog bij VieCuri.

Snorren in VieCuri
De Movember-actie, een wereld-
wijd fenomeen, is de laatste jaren 
een begrip geworden in ons land. 
“Ook diverse andere medewerkers
van VieCuri deden dit jaar mee. 
En sommigen hadden zelfs een 
inzamelactie gekoppeld aan het
laten groeien van hun snor, 
waaronder de man van onze 
secretaresse Sabine Craenmehr. 
Hij deed mee aan de actie 

‘Movember Horst’ ”, vertelt Meier. 
“Als uroloog vind ik het een 
vanzelfsprekendheid om mee te 
doen; ik kreeg ook veel positieve 
reacties. De snor als uithangbord 
voor de gezondheid van de man 
blijkt een goede zet!”

Meer problemen
Meier benadrukt dat niet alleen 
prostaatkanker een gezondheids-
probleem is onder mannen. Ook 
teelbalkanker, mentale gezond-
heidsproblemen en lichamelijke 
inactiviteit vragen aandacht. 
“Daarom is aan Movember ook 
een bewegingsactie gekoppeld, 
waarbij mensen geld inzamelen 
door dertig dagen lang te 
bewegen.” 
Meier ziet ook regelmatig dat 
mannen het mentaal moeilijk 
hebben, door de druk van de 
hedendaagse maatschappij. “Ook 
hier focust Movember op. Er is 
nog veel te winnen als het gaat 
om mannengezondheid!”

Wassen zonder water, het klinkt 
misschien een beetje raar. Maar 
toch kan het dankzij de uitvinding
van speciale washandjes die voor
gebruik in de stoof (een soort

oventje) worden verwarmd. De
longafdeling mocht de was-
handjes als eerste uitproberen. 
“Het ging om een proef; we 
kregen twee type washandjes en 

konden zo uitproberen welke 
washandjes prettiger waren in het 
gebruik”, aldus Corana Hendrich, 
verpleegkundige op de long-
afdeling.

Uitkomst
De proef verliep zo succesvol, dat 
inmiddels het hele ziekenhuis op 
deze manier ‘wast zonder water’. 
Volgens Corana zijn nagenoeg 
alle patiënten blij met deze 
verbetering: “Vooral voor mensen 
die weinig energie hebben is het 
een uitkomst. Het wassen kost nu 
namelijk veel minder inspanning. 
Voorheen werden mensen 
gewassen op bed met behulp van 
twee kommen met water en zeep. 
Diverse patiënten op onze afdeling
waren dan zo uitgeput door het 
wassen in bed, dat ze gewoonweg 
geen energie over hadden voor 
het ontbijt. Nu kunnen we in 
één handeling het lichaam 
comfortabel schoon maken. Met 
deze nieuwe methode hoeven ze 
dus veel minder te bewegen en 
sparen ze hun energie. Ze hebben 
er dus zelf echt profijt van.”

Warm en zacht
De washandjes zijn net zo verpakt
als vochtige doekjes. Ieder 
pakketje bevat acht washandjes. 
Per wasbeurt worden deze acht 
washandjes gebruikt; ieder was-
handje voor een ander deel van 
het lichaam.  
De washandjes worden in de 

stoof (een soort oventje) warm 
gemaakt en na het wassen 
hoeven patiënten niet te worden 
afgedroogd; de washandjes 
bevatten een verzorgende 
lotion maar worden niet te nat, 
waardoor afdrogen niet nodig is. 
“Het werkt heel fijn. Van de twee 
verschillende washandjes die we 
konden uitproberen, waren deze 
duidelijk de betere. Het andere 
type was iets te stijf, het was niet 
zacht genoeg en koelde te snel af. 
Bij de gekozen washandjes is het 
eerste doekje net zo warm als 
het laatste.”

Hygiënisch
De verpleegkundige is nog 
niemand tegen gekomen die 
liever op de ‘traditionele’ manier 
wilde worden gewassen: 
“Sommige mensen vragen zelfs 
of ze ook voor thuis te krijgen 
zijn. De pilot was dus een succes.
Inmiddels wassen we de 
patiënten op veel verpleeg-
afdelingen al op deze manier en 
de bedoeling is dat het in het 
hele ziekenhuis wordt ingevoerd. 
Zelf vind ik het hygiënischer 
dan de oude methode; omdat 
ieder washandje helemaal nieuw 
en schoon is.”

n Om aandacht te vragen voor prostaatkanker en andere gezond-
 heidsproblemen bij mannen, lieten diverse medewerkers van 
VieCuri afgelopen maand hun snor staan. Ook urologen Aswin Meier 
en Paul Langen lieten hun snor groeien in het kader van de wereld-
wijde Movember-actie. “Meer onderzoek naar prostaatkanker en 
andere ‘mannelijke’ gezondheidsproblemen is van groot belang!”

‘Snor als uithangbord voor gezondheid van de man’
Uroloog Aswin Meier blikt terug op Movember-actie 

Comfortabel wassen aan het bed anno 2015:

Meer weten over Movember? Kijk op https://nl.movember.com/ Op http://www.praede.com/blogidee/movember-horst/s/534 vindt u meer informatie over Movember Horst. 

n Een heerlijke douche, daar kun je echt van opknappen. Maar wie in het ziekenhuis ligt, kan niet 
 altijd eenvoudig naar de doucheruimte. Op dat moment wordt de patiënt in bed gewassen. 
Sinds enige tijd gebeurt dat echter op diverse verpleegafdelingen niet meer met water en zeep, maar 
met speciale washandjes. Wassen zonder water kost de patiënt minder energie en is net zo schoon en 
comfortabel!

Wassen zonder water

Urologen Aswin Meier (l) en Paul Langen ondersteunen de Movember-actie.
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Achter de schermen

n De VieCuri-locaties in Venlo, Venray en Panningen tellen
 ruim 170 vrijwilligers, ofwel gastdames en -heren. Dit 
aantal is de laatste jaren fors gegroeid, om zo het bezoek aan 
of verblijf in VieCuri nét een beetje aangenamer te maken voor 
u als patiënt. De gastdames en -heren bemannen onder meer 
de parkeer- en politaxi, maken bezoekers wegwijs en geven 
patiënten op de verpleegafdelingen extra persoonlijke aandacht. 

Een ziekenhuis is net een kleine stad. Het krioelt er van de bedrijvigheid. Bij VieCuri werken veel artsen en verpleegkundigen, 

maar daarnaast ook een heleboel mensen die hen ondersteunen en zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Denk bijvoorbeeld 

aan de mensen van de receptie, de technische dienst, de schoonmaak en de administratie. In de rubriek ‘Achter de schermen’ 

belichten we deze veelal ‘onzichtbare’ afdelingen en hun belang voor het reilen en zeilen van VieCuri.

In de spotlights: de vrijwilligers van VieCuri 

‘Gastdames en -heren zijn de kers op de taart’

Snel naar de plek van bestemming
Bent u slecht ter been of kunt u om een andere reden niet goed 
lopen? De gastdames en -heren van de parkeertaxi brengen u 
graag van uw auto naar de hoofdingang van de VieCuri-locatie in 
Venlo, en weer terug. In de centrale hal kunt u overstappen op de 
politaxi. Deze elektrische golfkar vervoert patiënten die slecht ter 
been zijn naar de polikliniek. Na de afspraak belt de secretaresse 
van de poli de chauffeur op, en wordt u weer opgehaald. 
In totaal bemannen 45 vrijwilligers de parkeer- en politaxi. Zij 
zijn – net als de andere gastdames en -heren van VieCuri – 
herkenbaar aan hun blauwe uniform met witte blouse en roze 
stropdas of shawl. 

‘Het werd gewaardeerd dat ik er was’ 
Voor het nieuwe geboortecentrum van VieCuri, 
waar alle hoogwaardige, topklinische zorg 
samenkomt die nodig is voor, tijdens en na 
zwangerschap en bevalling, is een aparte groep 
vrijwilligers samengesteld. Deze gastdames en 
-heren vangen bijvoorbeeld het bezoek op, 
wanneer zij nog niet terechtkunnen bij de moeder 
en het pasgeboren kind of zetten bloemen in de 
vaas. Anita van Tankeren is één van de vijftien 
gastdames en -heren die actief zijn in het 
geboortecentrum. “Ik heb vrijdag mijn eerste 
ochtend gedraaid. Ik had het zweet op mijn 
voorhoofd staan, maar het was énig!”, zo vertelt 
ze. “Er waren drie moeders die met hun kindje 
naar huis mochten. Ik heb hen geholpen met 
inpakken en naar de uitgang begeleid. En toen de 
vader de auto ging halen, bleef ik bij de moeder. 
Dat werd gewaardeerd. Ik voelde me heel nuttig 
en fietste naar huis met een echt ‘wow-gevoel’!”

Extra aandacht voor ouderen
De zorg voor kwetsbare ouderen is een speerpunt 
van VieCuri. Daarom is hiervoor een speciale 
groep vrijwilligers vrijgemaakt. Deze gastdames 
en -heren, die een speciale opleiding volgden 
over hoe om te gaan met kwetsbare en soms 
dementerende ouderen, worden ingezet op de 
afdeling orthopedie. “Hier liggen veel ouderen 
die hun heup hebben gebroken en wachten op 
revalidatie”, vertelt Henriëtte Vos. “De gastdames 
en - heren bezoeken hen voor een praatje, een 
kop koffie of om gewoon samen de krant te lezen. 
Veel ouderen krijgen niet meer zoveel bezoek en 
fleuren echt op van deze aandacht. De gastdames 
en -heren vormen voor hen de kers op de taart!”

VieCuri is altijd op zoek naar vrijwilligers. Belangstelling? Stuur een e-mail naar vrijwilligers@viecuri.nl. 

Focus op de patiënt
 Op iedere verpleegafdeling van VieCuri zijn dagelijks 
twee gastdames en -heren actief. “Hun taken zijn 
duidelijk omschreven”, benadrukt Irma van Hattem, 
OE-manager Services bij VieCuri. “Zij voeren geen 
medische of verpleegkundige taken uit. Ook ruimen 
ze bijvoorbeeld niet de afwasmachine in. De 
vrijwilligers zijn er echt voor de patiënt! De gastdame 
of -heer maakt een praatje met de patiënt, drinkt een 
kopje koffie met hem of haar of begeleidt de patiënt 
naar een arts. Op deze manier bieden we patiënten 
extra aandacht en voelen zij zich gehoord. Dat komt 
het herstel ten goede. In het jaarplan Vrijwilligers 
hebben we dit omschreven met de zin: ‘zij zonder 
visitekaartje zijn vaak het belangrijkste visitekaartje’.
Om de puntjes op de i te zetten en te zorgen dat de 
neuzen altijd dezelfde richting uit wijzen, gaat 
teamleider Henriëtte Vos twee maal per jaar om tafel 
met de diverse afdelingen. 

‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’
Iedere ochtend om half elf drinken de gastdames en 
-heren die aan het werk zijn gezamenlijk koffie in 
restaurant ThuiZ. Een belangrijk moment om 
ervaringen uit te wisselen en bij te praten. “De gast-
dames en -heren maken vaak bijzondere, ontroerende 
en heftige dingen mee”, zegt Henriëtte Vos.
Ze benadrukt dat vrijwilligers weliswaar niet betaald 
krijgen, maar dat er binnen VieCuri wel een speciaal 
vrijwilligersbeleid is. “Hierin staat omschreven wat 
een vrijwilliger wel of niet mag doen, en proberen we 
zoveel mogelijk de kwaliteiten van een vrijwilliger 
te benutten. Daarom zijn sollicitatiegesprekken 
standaard voor de invulling van vrijwilligersfuncties 
en krijgen zij een speciale arbeidsovereenkomst. Ik 
heb de volgende spreuk boven mijn bureau hangen: 
Vrijwilligers krijgen niet betaald, Niet omdat ze 
waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. 
Zo is het precies!”

De parkeertaxi rijdt over het terrein in Venlo om patiënten van hun auto naar de ingang 
te brengen en vice versa. 

Extra service van gastdames in het Geboortecentrum. 

Op de verpleegafdeling heeft de gastdame duidelijk omschreven taken.

Opvang van patiënten in de hal in Venray.

Wees welkom!
Nieuw zijn de gastdames en -heren bij de hoofdingang van 
VieCuri. Zij wijzen mensen erop dat ze hier niet kunnen
parkeren, aangezien anders de doorgang wordt geblokkeerd 
voor hulpdiensten en voor taxi’s en andere bezoekers. “Vaak 
willen mensen echter alvast hun vader of moeder afzetten, die 
een afspraak heeft in het ziekenhuis”, vertelt Henriëtte Vos, 
teamleider van de gastdames en -heren bij VieCuri. “De gast-
dames en -heren vangen hen dan even op, zodat de zoon of 
dochter de auto kan parkeren. Patiënten worden dus niet aan 
hun lot overgelaten; dat wordt als zeer prettig ervaren. Ook 
voelen mensen zich op deze manier echt welkom.”
Naast de gastdames en -heren voor de ingang, staan er zowel 
in Venlo als in Venray vrijwilligers in de ontvangsthal. “In 
Venray staat iedere dag één gastdame of -heer, die de receptie-
medewerker ondersteunt”, vertelt Annemie Reijnen, team-
leidster van de vrijwilligers in Venray. “Zij ondersteunen ook 
wel op de poli, maar helpen ook mensen die de weg niet weten 
of een taxi nodig hebben. Het gaat dus vooral om het bieden 
van een stukje service, door vragen te beantwoorden en 
mensen die zoekende zijn actief aan te spreken. De gastdames 
en -heren maken echt een verschil!” 
In de poli in Panningen worden de patiënten naar de wacht-
ruimte begeleid en biedt men hen daar een kopje koffie of 
thee aan.

Speciale gastdames en -heren voor kwetsbare ouderen op de verpleeg-
afdeling orthopedie. 
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Patiënten die mogelijk borst-
kanker hebben, komen op de 
afdeling radiologie terecht. 
Bijvoorbeeld als ze worden 
doorgestuurd omdat er op de 
foto van het bevolkingsonderzoek 
een verdacht plekje te zien is. 
De ontwikkelingen in de mamma-
diagnostiek (het opsporen en 
bevestigen van borstkanker) 
volgen elkaar snel op; 
ontwikkelingen waar VieCuri 
niet in achter is gebleven. 
Radioloog Pieter Post vertelt over 
de nieuwe apparatuur op de 
verbouwde afdeling radiologie. 
“We maken sinds kort in zowel 
Venlo als Venray gebruik van een 
nieuwe mammograaf, in Venlo 
tevens met de mogelijkheid van 
tomosynthese: dit is een nieuwe 
manier om mammografieën 
te maken. Bij de reguliere 
mammografie wordt een foto 
gemaakt waarbij de borst ge-
comprimeerd, oftewel op elkaar 
gedrukt, wordt. Tomosynthese 
maakt digitaal plakjes van de 
borst: je loopt als het ware op het 
scherm door de borst heen. Zo 
kun je veel beter zien of, en zo ja 
waar een tumor zich bevindt. Het 
gevaar van het comprimeren van 
een borst is namelijk dat je een 
over-projectie op de foto te zien 
krijgt. Deze vlek wordt dan 
aangezien voor een mogelijke 
tumor, terwijl er in werkelijkheid 
niets aan de hand is. Door deze 
nieuwe techniek in te zetten, 
krijg je hier een beter beeld van.”

In eigen huis behandelen
Een andere vernieuwing op de 
afdeling is de komst van een 
speciale punctietafel waarop 
vacuümgeleide biopsie mogelijk 
is. Radiologe Anjob Laurent-
De Gast: “Om weefsel te 
verkrijgen van kleine kalkspatjes, 

waarvan we willen weten of die 
goed- of kwaadaardig zijn, 
kunnen we met een dunne naald 
prikken. Soms lukt het met deze 
dunne naald niet om voldoende 
weefsel af te nemen. Vroeger 
moesten we mensen dan door-
sturen naar Maastricht of 
Nijmegen voor een biopt met een 
dikkere naald. Nu kunnen ze in 
eigen huis deze vacuümbiopsie 
ondergaan, en hoeven ze niet 
verder te reizen.”
Tot slot wordt nu naast Venray, 
ook in Venlo gebruik gemaakt van 
een nieuw softwarepakket om 
de data van een MRI-scan te 
beoordelen. “Het softwarepakket 
helpt ons om een nog betere 
inschatting te maken van hoe 
groot de tumor is en hoe groot 
de kans is dat die tumor goed- of 
kwaadaardig is.”

24-uurs diagnostiek
Al deze nieuwe ontwikkelingen 
hebben tot doel dat de patiënt 
straks sneller een uitslag en dus 
duidelijkheid krijgt. Met trots 
vertelt radioloog Pieter Post: 
“Begin 2016 verwachten we 
24-uurs diagnostiek aan te 
kunnen bieden. Dat betekent dat 
we mensen die met een afwijking 
in de borst op de afdeling terecht-
komen, binnen 24 uur een uitslag 
kunnen geven, liefst nog dezelfde 
dag.”
Vooralsnog was het zo dat 
patiënten die een biopsie 
ondergingen, vijf werkdagen 
moesten wachten op de uitslag. 
De omschakeling naar 24-uurs 
diagnostiek betekent dus een 
forse winst omdat mensen veel 
minder lang in onzekerheid 
verkeren. “Na deze 24 uur willen 
we niet alleen kunnen zeggen wat 
iemand heeft, maar ook wat we 
eraan gaan doen: het behandel-

plan. Dat vraagt technisch en 
logistiek veel van de organisatie 
en ook een optimale samen-
werking van het team is 
essentieel.”

Samen aan de toekomst werken
Het team heeft ten minste 
twee keer per week een multi-
disciplinair overleg. In dat overleg 
zijn onder andere twee of drie 
chirurgen, een plastisch chirurg, 
een patholoog-anatoom – die het
weefsel onderzoekt – een internist-
oncoloog, een radiotherapeut 
vanuit Maastro en een radioloog 
vertegenwoordigd.Iedere patiënt 
die op de mamma- poli komt, 
wordt in dit overleg besproken. 
Laurent-De Gast: “Buiten dit 
tweewekelijks overleg zijn de 
lijnen ook heel kort. Als ik vragen 

heb over een patiënte of de 
behandeling, stap ik heel snel 
naar de chirurg, en andersom 
gebeurt dat ook. Samen maken 
we, de mamma-radiologen, ons 
ook de nieuwe technieken op 
de afdeling vertrouwd. We kijken 
met elkaar mee en dat maakt 
het zo leuk, omdat we op die 
manier samen aan de toekomst 
werken.”

‘Klinken als een klok’
Vier van de tien radiologen van 
VieCuri zijn gespecialiseerd in de 
mamma-diagnostiek: Heleen de 
Bruin, Monique Bilderbeek-
Beckers, Anjob Laurent-De Gast 
en Pieter Post. Deze laatste licht 
toe: “We hebben binnen het 
ziekenhuis een forse expertise 
op mammadiagnostisch vlak, 
en ook op het vlak van het 
behandeling van mamma-
carcinoom (borstkanker). Zowel 
de chirurgen, internist-oncoloog 
als patholoog-anatomen hebben 
een uitgebreide expertise. Als 
radiologen hebben we een zeer 
goede samenwerking met deze 
vakbroeders. Het resultaat is een 
optimale benadering en goede 
communicatie waardoor we een 
hoge kwaliteit kunnen bieden. 
Zeker voor de ontwikkelingen 
rondom de 24-uurs diagnostiek 
heb je een team nodig waarin 
het gesmeerd loopt; alles moet 
optimaal op elkaar aansluiten.” 

Zijn collega Laurent-De Gast 
onderstreept dit nog eens: “De 
diagnostiek moet klinken als een 
klok. Door goede communicatie 
wordt de kwaliteit alleen maar 
beter.”

Afweging
Bijscholing is essentieel voor 
de radiologen. Alleen al op 
mammografisch gebied volgen de 
vier gespecialiseerde radiologen 
bijscholing van tussen de tien en 
twintig uur per jaar. Pieter Post: 
“In ons vakgebied moet je 
constant blijven denken: wat 
zie ik en hoe los ik het op? Geen 
enkele patiënt is ‘standaard’. De 
wegen die je kunt nemen, zijn 
divers. Wat continu voorop staat, 
is de afweging: wat is voor deze 
patiënt op dit tijdstip de meest 
efficiënte en patiëntvriendelijke 
wijze van diagnostiseren en 
behandelen?”
De nieuwe apparatuur op de 
afdeling draagt bij aan het 
faciliteren van de mogelijkheid 
tot 24-uurs diagnostiek. “Het is 
een uitdagende ontwikkeling. 
Want, hoe klantgerichter je wilt 
zijn, hoe flexibeler een afdeling 
moet zijn achter de schermen. 
Dat is echter niet van belang: de 
patiëntvriendelijkheid staat altijd 
voorop. Als mensen in de regio 
kunnen blijven en sneller worden 
geholpen, dan denk ik: zo moet 
het, dat is service.”

n De afdeling radiologie wordt in de volksmond ook vaak ‘de 
 röntgen’ genoemd. Maar de term ‘medische beeldvorming’ past 
eigenlijk veel beter bij deze hypermoderne afdeling. Want naast 
röntgen wordt van veel meer technieken gebruikgemaakt om een 
ziekte of aandoening op te sporen. De afdeling is volop in beweging. 
Dankzij state-of-the-art technieken neemt het gemak voor de patiënt 
flink toe. Radiologen Pieter Post en Anjob Laurent-De Gast vertellen 
enthousiast over de veranderingen op hun afdeling.

Patiënten sneller en dichter bij huis geholpen
State-of-the-art technieken maken afdeling medische beeldvorming nog efficiënter

Radiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met 
het opzoeken van de aard en de plaats van een ziekte, letsel of 
aandoening door middel van stralen, magnetische velden of 
geluidsgolven. De meest gebruikte stralen zijn de röntgenstralen 
of X-stralen (röntgenfoto’s, CT-scan). Tegenwoordig wordt ook 
meer en meer gebruikgemaakt van geluidsgolven (echografie) 
en magnetische velden (MRI). De radiologen van VieCuri zijn 
gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek en het stellen 
van diagnoses met behulp van deze technieken. Ook kan een 
gespecialiseerde radioloog diverse aandoeningen diagnosticeren 
en behandelen. Hij neemt bijvoorbeeld biopten (stukjes weefsel 
weghalen) en hij doet onder meer dotterprocedures – het oprekken 
van een bloedvat middels een ballon - en plaatst stents, een soort 
metalen spiraaltje in bloedvaten of galwegen.

Wat doet de afdeling radiologie?

Pieter Post, radioloog: “Als mensen in de regio kunnen blijven en sneller worden geholpen, dan denk ik zo moet het, dat is service.”

Anjob Laurent-De Gast, radioloog: “De komst van de speciale punctietafel maakt het mogelijk dat patiënten in VieCuri terecht kunnen voor een 
vacuümbiopsie en niet meer naar een academisch ziekenhuis worden doorverwezen.”
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VieCuri MOOI biedt professionele en veilige cosmetische zorg

Ooglidcorrectie: kleine ingreep, 
grote winst in kwaliteit van leven
Kiest u voor een cosmetische ingreep, dan wilt u verzekerd zijn van een kwalitatief hoogwaardige, 
professionele en bovenal veilige behandeling. VieCuri MOOI geeft deze garantie en biedt een breed 
pakket aan cosmetische behandelingen binnen de vertrouwde muren van het ziekenhuis. De plastisch 
chirurgen van VieCuri MOOI hebben onder andere veel ervaring in het uitvoeren van ooglidcorrecties: 
een relatief kleine ingreep, die de kwaliteit van leven aanzienlijk verbetert.

De tijd dat er een taboe rustte op esthetische zorg is allang 
voorbij; steeds meer mensen kiezen voor een plastische 
ingreep. Dat ervaart ook John Sawor, plastisch chirurg bij 
VieCuri MOOI. “Bij esthetische zorg denken veel mensen 
echter niet meteen aan het ziekenhuis. Terwijl plastische 
chirurgie binnen de muren van het ziekenhuis, zoals dat bij 
VieCuri MOOI plaatsvindt, een belangrijke meerwaarde kan 
bieden. Wij voeren de ingrepen uit in een professionele en 
goed geoutilleerde omgeving. En natuurlijk beschikken onze 
chirurgen over de juiste papieren. Kwaliteit en 
professionaliteit, dat is waar VieCuri MOOI voor staat. En dat 
geeft een veilig gevoel.”
VieCuri MOOI onderscheidt zich daarnaast door een 
gedegen advies vooraf. “Niet altijd is een operatie de beste 
oplossing; daar zijn we eerlijk in. De brede kennis over 
cosmetische zorg die we in huis hebben, gebruiken we om 
cliënten een advies op maat te geven. En is een operatie wel 
aan de orde, dan kunnen patiënten ook na afloop bij ons 
terecht met vragen. Wij hechten veel waarde aan een goede 
nazorg!”

Frissere blik 
Eén van de meest uitgevoerde behandelingen bij VieCuri 
MOOI is de ooglidcorrectie, zowel voor het boven- als voor 
het onderooglid. “Mensen die kiezen voor een 
bovenooglidcorrectie hebben meestal last van 
overhangende oogleden, traanogen en/of zware en 
vermoeide ogen. Een ooglidcorrectie is een relatief 
eenvoudige operatie, die meestal plaatsvindt onder 
plaatselijke verdoving en maximaal 45 minuten duurt. 
Cliënten kunnen meteen na de ingreep naar huis. Mensen 
voelen zich na de ingreep beter, hebben een frissere blik en 
zien  er energieker en stralender uit.”
Een onderooglidcorrectie wordt meestal uitgevoerd als 
mensen last hebben van wallen onder de ogen, 
waardoor ze er ouder en vermoeider uitzien. “In 
tegenstelling tot een bovenooglidcorrectie wordt deze 
ingreep nooit vergoed door de zorgverzekeraar. Maar ook 
deze behandeling heeft een enorme positieve impact op de 
kwaliteit van leven. De meeste patiënten geven aan dat ze 
dit veel eerder hadden moeten doen.”  

Litteken nauwelijks zichtbaar
Een boven- en onderooglidcorrectie kunnen tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. De plastisch chirurg neemt hierbij het 
teveel aan overtollige huid en vet weg. Het litteken is 
nauwelijks zichtbaar, want dit valt precies in de oogplooi of 
onder de wimperrand. “De ingreep is heel eenvoudig, zeker 
als je bedenkt dat mensen er zo enorm van opknappen.”

Meer weten over wat VieCuri MOOI voor u kan 
betekenen? Kijk op www.viecurimooi.nl.
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Mensen die kanker hebben 
(gehad), krijgen te maken met veel
lichamelijke klachten als gevolg 
van de kanker of de behandeling 
die ze moeten of hebben onder-
gaan. Ook hebben veel patiënten 
tijdens en/of na het medische 
traject last van vermoeidheid. 
Naast deze lichamelijke aspecten 
spelen er vaak emotionele 
problemen. “Veel mensen 
beseffen pas na afloop van de 
behandelingen wat hen is 
overkomen”, vertelt Esther 
Castermans, klinisch psycholoog 
binnen VieCuri. “Ook zijn ze vaak 
bang dat de kanker terugkomt. 
Daarnaast heeft de ziekte sociale 
gevolgen: omdat mensen een tijd 
uit de running zijn, verandert er 
bijvoorbeeld veel in hun sociale 
netwerk en in hun werk.”

Lastmeter
VieCuri hanteert de lastmeter: 
een screeningslijst om te kijken 
of en in hoeverre kankerpatiënten 
psychosociale problemen 
ondervinden. Alle kankerpatiënten
vullen deze lijst meerdere keren 
gedurende hun behandeltraject 
in. Op basis van de uitkomsten 
volgt er eventueel een gesprek met
een gespecialiseerde verpleeg-
kundige; samen met de patiënt 
wordt bekeken op welke vlakken
misschien hulp nodig is. “Bij een 
hoge score of meerdere problemen
bespreken we de patiënt in het 

zogeheten multidisciplinair over-
leg”, vertelt Castermans. “Hierbij 
zijn de oncologieverpleegkundige, 
maar ook een revalidatiearts, een 
medisch psycholoog, een diëtist 
en maatschappelijk werk aanwezig.
Samen kijken zij welk revalidatie-
traject het meest geschikt is voor 
de betreffende patiënt.”

Verschillende trajecten
Zo’n twee jaar geleden werd 
het oncologische revalidatie-
programma van VieCuri 
vernieuwd op basis van de richt-
lijn die in 2011 is opgesteld door 
het Integraal Kankercentrum 
Nederland. Sindsdien biedt 
VieCuri drie verschillende 
mogelijkheden. “Allereerst is er 
de enkelvoudige revalidatie, als 
er slechts op één gebied klachten 
zijn en de patiënt maar één 
bepaalde behandeling nodig 
heeft. Denk aan oedeemtherapie, 
fysiotherapie of gesprekken met 
een psycholoog; net wat nodig 
is. We proberen te zorgen dat die 
hulp zo dicht mogelijk bij huis 
kan worden geleverd.” 
Ook is er meervoudige revalidatie. 
“We spreken hiervan wanneer 
mensen op meerdere gebieden 
zorg nodig hebben, bijvoorbeeld 
van een diëtist en een psycholoog”,
legt Castermans uit. “Ook bieden 
we Meervoudige Oncologische 
Groepsrevalidatie (MOG); de 
opvolger van het programma 

Herstel & Balans. Hierbij krijgen 
mensen in groepsverband 
(maximaal 12 mensen) fysieke 
training, om de conditie weer 
op te bouwen. Daarnaast wordt 
er één keer per week psycho-
educatie gegeven, in een groep 
met lotgenoten. Hierbij komen 
allerlei thema’s aan bod; 
verwerking, angstig zijn, de 
omgang met anderen, et cetera. 
De groep wordt begeleid door de 
afdeling medische psychologie, 
maar ook disciplines als diëtetiek, 
ergotherapie en maatschappelijk 
werk zijn hierbij betrokken.” 
Tenslotte is er nog de mogelijk-
heid om binnen Viecuri een 
complex oncologisch revalidatie-
traject te volgen, op de afdeling 
revalidatie. Dit komt in beeld 
wanneer meerdere complexe 
problemen spelen. “Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die 
naast kanker ook hartproblemen 
of een dwarslaesie heeft; dit vergt 
dusdanige specialistische zorg 
dat een standaardprogramma 
niet passend is.”

Beter herstel
Volgens Castermans kunnen met 
de verschillende trajecten in 
principe alle problemen waar 
kankerpatiënten mee kampen 
worden aangepakt. “Daarbij 
voorzien de drie trajecten 
duidelijk in een behoefte. We 
merken dat mensen hierdoor 
daadwerkelijk beter herstellen 
na een intensieve kanker-
behandeling. We helpen ze de 
lichamelijke, emotionele en 
sociale gevolgen van kanker 
te boven te komen; ze worden 
lichamelijk en geestelijk sterker 
en kunnen vaak weer echt 
verder met hun leven.”

n Als mensen kanker krijgen, heeft dat veel lichamelijke, sociale
 en emotionele gevolgen. Herstellen en de draad van het 
leven oppakken, is hierdoor niet altijd eenvoudig. VieCuri biedt 
diverse revalidatietrajecten voor patiënten die hun behandeling 
hebben afgerond, waaronder de mogelijkheid voor meervoudige 
oncologische groepsrevalidatie. Het belangrijkste doel: een zo 
optimale kwaliteit van leven realiseren. 

Je leven weer vormgeven na de diagnose kanker
VieCuri biedt oncologische revalidatietrajecten op maat 

Patiënt Petra Belemans (61) uit Tegelen: 

‘Het programma bracht energie, 
in mijn hoofd en mijn lichaam’

Ook via de huisarts

n Petra Belemans leed aan borstkanker. Na afronding van 
 haar behandeltraject nam ze deel aan de oncologische 
groepsrevalidatie bij VieCuri. “Iedereen in de groep zit ‘in hetzelfde 
schuitje’. Dat maakt het praten makkelijker, ook kun je elkaar 
echt ondersteunen.”

De groep waar Petra aan deelnam bestond uit acht vrouwen. “Tien 
weken lang waren we op de maandagmorgen bij elkaar, onder 
begeleiding van de medisch psychologe. Op dinsdag en donderdag 
volgden we het sportprogramma, dat naast fitnessen bestond uit 
zwemtherapie. Als afsluiting was er een creatieve middag waar we 
een herdenkingsschaal van klei maakten.”
Volgens Belemans sloten de onderwerpen die aan bod kwamen 
tijdens de groepstraining goed aan bij de omstandigheden waarin 
zij toen leefde. “Thema’s als: geef je toe aan de vermoeidheid en hoe 
geef je alles een plaats, waren heel herkenbaar!”
Het saamhorigheidsgevoel was voor Belemans duidelijk tastbaar: 
“We werden in korte tijd een hechte groep. Acht mensen in dezelfde 
situatie, in een hele kwetsbare periode van ons leven. We hebben 
nu nog steeds contact met elkaar. In ons groepje ging iedereen op 
een andere manier om met de ziekte. Ook daar leer je van, want er 
is geen goede of foute manier van verwerken. Voor mij bracht het 
programma vooral veel energie: in mijn hoofd en in mijn lichaam.”

Het oncologische revalidatieprogramma van VieCuri is gericht op 
mensen die in principe genezen zijn van kanker. Voor mensen die 
helaas niet meer te genezen zijn, maar wel nog een aanzienlijke 
periode zullen leven, is een programma in ontwikkeling. Patiënten 
worden doorverwezen door hun specialist, maar kunnen zich ook 
via de huisarts aanmelden voor het revalidatieprogramma. 

Er is gekozen voor een korte 
video om de uitleg zo persoonlijk 
mogelijk aan te bieden en om de 
informatie beknopt te houden. 
Bovendien kunnen patiënten op 
deze manier vertrouwd raken 
met de zorgverleners van VieCuri. 
Als patiënten deze vorm van 
voorlichting als waardevol 
ervaren, worden de video’s 
uitgebreid.

De video’s van de veel gestelde 
vragen zijn terug te vinden op 
www.viecuri.nl/oncologie

Oncologie blog
Eerder dit jaar is VieCuri gestart 
met het plaatsen van blogs. In 
deze blogs reageren artsen en 
verpleegkundigen op actuele 
nieuwsberichten in de landelijke 
media over kanker. Berichten 
over nieuwe onderzoeken en/of 
technieken worden hierin nader 
toegelicht of genuanceerd. Een 
nieuw blog wordt aangekondigd 
via de nieuwsrubriek op onze 
website. Daar is ook een overzicht 
te vinden van alle blogs die al zijn 
verschenen.

Antwoorden op veel gestelde vragen patiënten op video
n Op de website van VieCuri kun je sinds kort video’s bekijken 
 van zorgprofessionals die uitleg geven aan patiënten. Het 
gaat nog om een proef die zich richt op veel gestelde algemene 
vragen op het gebied van oncologie en veel gestelde vragen over 
darmkanker. 

In het multidisciplinair team wordt bekeken welk revalidatietraject het meest passend is voor de patiënt. 
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Stufkens Hoorcentrum in VieCuri Venlo en Venray:

‘De audicien stelt het hoortoestel helemaal op maat in’

Een hoortest neemt de twijfels 
weg: hoort u nou echt zo slecht of 
valt het nog mee? Audicien Dimitri 
Peulen: “Ruim 1 miljoen mensen 
in ons land komen in aanmerking 
voor een hoortoestel, maar stellen 
een bezoek aan de audicien uit.
 
De hoortoestellen zijn tegen-
woordig echter ontzettend 

geavanceerd en heel klein; je 
ziet het amper meer zitten!”

Audicien grote meerwaarde
Familiebedrijf Stufkens Hoor-
centrum – opgericht door de 
grootvader van de huidige 
eigenaar Roel Vrijmoed – heeft 
vijf vestigingen en werkt in 
totaal met tien audiciens. 

Vrijmoed: “Al onze audiciens zijn 
gediplomeerd en volgen jaarlijks 
bij- en nascholing om te voldoen 
aan de kwaliteitseisen. Het 
aanmeten van een hoortoestel 
is maatwerk: een gekwalificeerde 
audicien kan een grote meer-
waarde bieden. 
Ik zou mensen willen aanraden 
te kiezen voor kwaliteit; je laat 

immers niet de eerste de beste 
aan de slag gaan met je gehoor.”
Daar kan audicien Dimitri Peulen 
meer over vertellen: “Het oor-
stukje is op maat gemaakt voor 
de vorm van het oor. De software 
in het toestel werkt zoveel fijner 
dan vroeger; voorheen kon je het 
toestel alleen maar harder en 
zachter zetten. Nu kun je het 

toestel helemaal programmeren 
en instellen naar de wensen 
van de klant. Daarnaast is het 
mogelijk om een verbinding te 
maken tussen het hoortoestel 
en een smartphone, tv of radio, 
zodat de slechthorende deze 
beter kan verstaan. Je ziet; tegen-
woordig kan er zoveel meer met 
een hoortoestel.” 

Even binnenlopen?
U kunt bij Stufkens Hoorcentrum altijd vrijblijvend binnen lopen. 
Maak echter bij voorkeur een afspraak, zodat u zeker weet dat u 
direct kunt worden geholpen. Er zijn veel vergoedingsmogelijk-
heden vanuit de zorgverzekeraar: vraag naar de mogelijkheden.
 
Stufkens Hoorcentrum is niet alleen gevestigd in VieCuri Venlo en 
Venray, maar heeft ook vestigingen in Panningen, Venlo en Blerick. 
Kijk op www.stufkenshoorcentrum.nl voor de adresgegevens en 
openingstijden of bel naar: 077-3520030.

Na de eerste hoortest bij Stufkens Hoorcentrum, kan het nodig zijn 
dat u, afhankelijk van het gehoorverlies, uw zorgverzekering en uw 
leeftijd eerst langs de kno-arts of audioloog moet. U wordt dan in 
het ziekenhuis doorverwezen: het is dan handig dat Stufkens en de 
artsen dicht bij elkaar zitten.

Ebisch en Houben volgden samen 
de opleiding tot anesthesiemede-
werker aan de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen en zochten 
een onderwerp voor hun scriptie. 
Kim Houben: “We hoorden dat 
een stuk of vijf ziekenhuizen in 
ons land waterijsjes uitdelen op 
de Recovery aan geopereerde 
patiënten. Dit zou door patiënten 
positief ontvangen worden. Het 
daadwerkelijke effect van het 
waterijsje was echter nog door 
niemand onderzocht.”

De dames onderzochten in 
hoeverre een ijsje de klachten van 
een pijnlijke keel, vieze smaak in 
de mond of dorst kan verlichten. 
Ze hielden een onderzoek onder 
620 mensen, waarbij de helft van 
deze groep een waterijsje kreeg 
na de operatie. Cristel Ebisch: “Uit 
de resultaten bleek heel duidelijk 
dat de patiënttevredenheid groter 
was bij de groep mensen die na de 
operatie een ijsje kreeg.”

Vijf smaken
Wat niet kon worden bewezen, is 
of een waterijsje ook van invloed 

is op de misselijkheid en het 
hongergevoel van geopereerde 
patiënten. Omdat echter bijna alle 
patiënten (97%) aangaven de
volgende keer weer een ijsje te 
willen, was het voor VieCuri een 
eenvoudig besluit om voortaan
patiënten na een operatie 
standaard een waterijsje aan te 
bieden. Patiënten kunnen kiezen 
uit vijf smaken: cola, citroen, 
framboos, perzik en kers. Maar 
waarom eigenlijk een ijsje, en 
geen koud drankje? Houben: “Een 
ijsje is makkelijker vast te houden 
en te eten dan een koel drankje. 
Daarnaast is voor het verplegend 
personeel makkelijker te geven en 
de dosering duidelijker.”

Vernieuwend idee
Het idee is dusdanig vernieuwend 
dat de twee VieCuri-anesthesie-
medewerkers het presenteren 
tijdens het congres voor Recovery-
verpleegkundigen, dat volgend 
jaar maart in Ede plaatsvindt. “We 
willen steeds meer ziekenhuizen 
hiermee bekend maken, want de 
patiënten waarderen het initiatief 
heel erg.”

Waterijsje na operatie zorgt voor verlichting
n Dorst, een vieze smaak in de mond of een pijnlijke keel… Wie
 eens geopereerd is, herkent dit gevoel vast. Dit komt door het 
beademingsbuisje in de mond- en keelholte tijdens de operatie en 
het vaak lange tijd nuchter moeten blijven. Dankzij een onderzoek 
van anesthesiemedewerkers Cristel Ebisch en Kim Houben behoort 
dat vervelende gevoel nu tot het verleden. Zij ontdekten dat een 
waterijsje na de operatie verlichting biedt!

n Zet u de tv steeds harder, of hoort u tijdens een telefoongesprek niet meer precies wat er wordt 
 gezegd? Mogelijk gaat uw gehoor achteruit. Onder andere door leeftijd, harde geluiden op het werk 
of een aangeboren afwijking kunnen hoorproblemen ontstaan. Stufkens Hoorcentrum, gevestigd op de 
zorgboulevard van VieCuri Venlo en in Venray, biedt uitkomst. Hier kunt u eenvoudig een hoortest doen, 
zodat u weet of u daadwerkelijk hoorproblemen heeft. Zo ja, dan kan een geavanceerd, klein hoortoestel 
uitkomst bieden.

Onderzoek Cristel Ebisch (l) en Kim Houben: patiënten waarderen een waterijsje na hun operatie.

Vlnr.: Dimitri Peulen (audicien), Roel Vrijmoed (eigenaar/3e generatie Stufkens) en Sander Smets (audicien).
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Even rechtzetten: 
In de vorige VIEtamine (oktober 2015) is per abuis in het overzicht 
van de ondernemers op de Zorgboulevard op pagina 11 de winkel 
Pink vergeten te noemen. Uiteraard hoort deze ondernemer ook 
in onderstaand rijtje thuis: 

Regionale ondernemers op de Zorgboulevard: 
Gifts Bizz, Pink, Apotheek VieCuriVitaal, Kapsalon Huizenaar 
HAIRMAXX, Huizenaar Haarwerkspecialisten, Penders Voetzorg, 
Proteion Thuiszorg Noord-Limburg, Kousen-Zorg, Stufkens 
Hoorcentrum, Startpunt Zorg, OOGpunt en Van Lierop Orthopedie. 
Ook het restaurant ‘La Vie ‘ en het Patëntenservicebureau (PSB) 
zijn hier gesitueerd.

Het idee om dit instrument bij 
de ingang van het ziekenhuis te 
plaatsen is afkomstig van 
klinisch fysiotherapeut Jan Paul 
Vink. Als initiatiefnemer kreeg hij 
als eerste de eer te spelen na de 
onthulling van de vleugel. “Zelf 
speel ik elke week in het 
verzorgingstehuis bij mijn moeder. 
Dat is telkens weer genieten. 
Daarom ben ik in andere zieken-
huizen gaan kijken die ook een 
vleugel hebben. Het geeft een 
serene sfeer, prettige ambiance en 
optimaal gevoel van gastvrijheid. 
Dat wenste ik ook voor onze 
patiënten. Ik vond hiervoor 
aansluiting bij VieAmi.”
 
Vrijwillige pianisten
De vleugelpiano is vrij toeganke-
lijk voor iedereen die kan spelen. 
De bedoeling is om een vaste club 
van vrijwilligers te creëren die 
bijvoorbeeld dagelijks een uurtje 
in VieCuri speelt. Daarnaast is het 
denkbaar dat er in de toekomst 

aanvullende initiatieven ontstaan. 
Denk bijvoorbeeld aan zondag-
middagconcerten voor patiënten 
en bezoekers. 
 
Ambassadeurs
De vleugel is bekostigd uit 
Ambassadeursgelden. Diverse 
ondernemers uit Noord-Limburg 
hebben zich als VieAmi Ambas-
sadeur verbonden aan VieAmi. 
Zij doen een jaarlijkse schenking 
voor hun deelname. Deze gelden 
komen ten goede aan mooie 
extra’s voor de patiënten van 
VieCuri. Zo werden de gelden 
eerder ook gebruikt voor iPads 
voor nierpatiënten. VieAmi 
voorzitter a.i. Gé Hoffland (tevens 
radioloog) is verheugd met de 
komst van de vleugel. “Als VieAmi
willen wij de beleving in het 
ziekenhuis veraangenamen. De 
kracht van muziek is onmisken-
baar. Daarom waren wij meteen 
gecharmeerd van het idee en zijn 
we overgegaan tot realisatie.”

n Sinds kort kunnen patiënten en bezoekers in VieCuri Venlo
 regelmatig genieten van pianospel op een prachtige vleugel in 
de hal bij de Zorgboulevard. Tijdens de afgelopen VieCuri Matinee 
werd deze vleugel, geschonken door de ambassadeurs van vrienden-
stichting VieAmi, onthuld.

Een kopje koffie met iets lekkers erbij, een gezond belegd broodje of een warme maaltijd? U kunt hiervoor 
terecht bij La Vie, het restaurant op de begane grond op de locatie Venlo. 

Veel patiënten en bezoekers kennen het al: het multifunctionele restaurant La Vie waar u terecht kunt voor 
ontmoeting, ontspanning, maar natuurlijk ook eten en drinken. 

In La Vie is er voor ieder moment van de dag een passend aanbod aan verse gerechten. 
U bent van harte welkom! 

Tijdens de open dag van de nieuwe verpleegafdeling en polikliniek Kindergeneeskunde op zaterdag 21 
november (zie ook artikel op voorpagina), werden de medewerkers aangenaam verrast door Joost Geurts 
van Kessel en Ruud Schepers, die namens alle werknemers van de bouw de aandacht vroegen:  

“Toen we in mei begonnen met deze afdeling, kregen we al snel in de gaten dat dit geen gewone afdeling 
zou worden. Dit bleek wel uit de mooie tekeningen die op de muur geschilderd waren en de teksten die 
waren geschreven door de verpleging. Het was duidelijk dat ze toe waren aan een nieuwe fase. We hebben er 
met z’n allen iets moois van proberen te maken. Volgens ons is dit wel gelukt, gezien jullie enthousiasme en 
interesse van de afgelopen weken. Graag willen wij jullie dan ook een cheque aanbieden welke jullie kunnen 
besteden voor de afdeling. Jullie weten namelijk zelf het beste wat jullie kunnen gebruiken op de afdeling.” 

Daarbij overhandigden zij aan een blij verraste teamleider Marie Coenders een cheque van maar liefst 
700 euro, die ze zelf bij elkaar hadden gebracht. 

Eten en drinken in het ziekenhuis? 

U bent welkom bij La Vie!

Bijzondere gift aan nieuwe 
verpleegafdeling Kindergeneeskunde

Vleugelpiano voor onze 
patiënten en bezoekers

Colofon 
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Wilt u reageren?
Stuur uw reactie naar:
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Meer informatie: www.viecuri.nl

VIEtamine is het patiëntenblad van VieCuri Medisch Centrum. Deze uitgave 
wordt huis aan huis verspreid in de brede regio van Venlo en Venray én in 
VieCuri op de ziekenhuislocaties. 

Onthulling van de vleugel tijdens het VieCuri Matinee. Aan initiatiefnemer fysiotherapeut 
Jean Paul Vink de eer om als eerste de vleugel te bespelen. 
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Voor meer informatie:

www.viecurimooi.nl of bel 077 - 320 68 65

www.facebook.com/viecurimooi         @viecurimooi

Wilt u een frissere blik? Er uitgeruster uitzien?

Na een ooglidcorrectie ziet u er weer stralend uit. Bij VieCuri MOOI kiest u voor 

plastisch cosmetische chirurgie met persoonlijk aandacht, perfecte nazorg in de 

professionele en veilige omgeving van het ziekenhuis.

“Dankzij een ooglidcorrectie
zie ik er weer fris en energiek uit”




